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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.Usaha 

memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan 

pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai 

multidimensi dari rangkaian suatu prosespembangunan. Pembangunan sektor 

pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik . Hal 

tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa 

Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 

memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, 

mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan 

obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air 

dan mempererat persahabatan antar bangsa. 

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat 

pertumbuhanekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik 

konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan 

produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan 

belanjaannya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism 
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Final Demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan 

secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan 

baku (Investment DerivedDemand) untuk berproduksi memenuhi permintaan 

wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan 

wisatawan diperlukaninvestasi di bidang transportasi dan komunikasi, 

perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk 

konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 1994 : 

20) 

Sejalan dengan hal tersebut dampak pariwisata terhadap kondisi social 

ekonomi masyarakat lokal dikelompokan oleh Cohen (1984) menjadi delapan 

kelompok besar, yaitu :Dampak terhadap penerimaan devisa, dampak 

terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak 

terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi masyarakat atau 

keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan control, dampak terhadap 

pembangunan pada umumnya dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada 

jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan 

peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri 

pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki 

pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya 

sektor industri pariwisata di Indonesia.Sebagai negara kepulauan, potensi 

Indonesia untuk mengembangkanindustri pariwisata sangatlah besar. 

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.Sesuai 

dengan namanya, provinsi ini merupakan bagian barat Kepulauan Nusa 
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Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok  yang terletak di 

barat dan Sumbawa  yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota 

Mataram yang berada di Pulau Lombok. 

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, 

sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di 

Pulau Sumbawa.Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam 

(96%). 

Pulau Lombok (jumlah penduduk pada tahun 2001:2.722.123 

jiwa)adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggarayang 

terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat Alas di 

sebelah ti:ur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan 

semacam "ekor" di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas 

pulau ini mencapai 5.435 km², menempatkannya pada peringkat 108 

dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini 

adalah Kota Mataram.Lombok termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

pulau ini sendiri dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kotamadya: kotamadya 

mataram, kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 

Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara. 

Kabupaten Lombok Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Indonesia.Ibukotanya adalah Tanjung.Kabupaten ini 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat.Merupakan Kabupaten 

Termuda di NTB memiliki luas 776,25 Km², dan secara geografis berada di 

Kaki Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah obyek Wisata yang 
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cukup terkenal di Mancananegara, seperti Gili Terawangan, keindahan Danau 

Segare Anak yang ada di puncak Rinjani dll.Saat ini, Kabupaten Lombok 

Utara dipimpin oleh Bupati, Drs. H. Djohan Samzu dan Wakil Bupati, H. 

Najmul Ahyar, SH, MH. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan 

dengan peresmian dan pelantikan Penjabat Bupati Lombok Utara pada 

tanggal 30 Desember 2008, menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai 

Daerah Otonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggra Barat, yang posisinya terletak 

dibagian utara pulau lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Laut Jawa Sebelah Barat : Selat Lombok Dan Kabupaten 

Lombok Barat Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten 

Lombok Tengah Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur. 

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni 

seluas 809,53 Km², dan secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) 

Kecamatan, 33 Desa dan 322 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki 

luas wilayah terbesar dengan luas wilayah 329,10 Km² dan terkecil adalah 

Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah 81,09 Km². 

Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada 

daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat 

Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur 

tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa 

mineral logam ke Asia Pasifik. 
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Wilayah Kabupaten Lombok Utara juga terdapat gugusan Pulau-pulau 

kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni Gili 

(pulau), Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Berdasarkan data dari Badan 

Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Lombok Utara tergolong 

daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius 

dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat 

celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius. 

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi 

menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang 

dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan 

ini merupakan sumber air sungai yang mengalir kewilayah-wilayah daratan 

dan bermuara disepanjang pesisir pantai. 

Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang giat 

mengembangkan potensiwilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung.Obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang 

dimiliki Kabupaten Lombok Utara cukup banyak dan bervariasi.Tentang 

Penetapan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Lombok Utara memiliki 

banyak Obyek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri atas obyek wisata alam, 

gunung rinjani, pusuk pass, bangsal, wisata tiga gili(air,meno,trawangan), air 

terjun sendang gila, air terjun tiu kelep, pantai sire, air terjun gangga, 

kerajinan mutiara khas Lombok utara dan tradisi nyongkolang merupakan 

tradisi masyrakat Lombok utara. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari seluruh uraian pada latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas yaitu : 

1. Bagaimana potensi pariwisata dilihat dari objek wisata, kunjungan 

wisatawan dan retribusi wisata ? 

2. Bagaimana kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD di kabupaten 

Lombok utara tahun 2009 – 2013 ? 

3. Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi terhadap PAD 

kabupaten Lombok utara ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan yang dimaksud untuk mempermudah dan menjelaskan 

penelitian yang dilakukan agar penelitian lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini dibatasi  

pada pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi wisata terhadap 

PAD yang dikhususkan kepada masyarakat kabupaten Lombok utara. 

 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana potensi pariwisata Kabupaten Lombok utara 

dilihat dari objek wisata, kunjungan wisatawan dan retribusi wisata. 

2. Mengetahui bagaimana kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD  

Kabupaten Lombok utara tahun 2009 - 2013. 
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3. Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan dan retribusi 

terhadap PAD kabupaten Lombok utara.. 

 

E.  Kegunaan Penelitian. 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam 

memberikan acuan, informasi dan rangsangan kepada pihak lain untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Lombok utara khususnya dalam rangka 

menggali potensi dan sumber-sumber peningkatan Pendapatan Daerah 

dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Lombok utara . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


